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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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คำนำ 
 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 นำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564 ) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน          
โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1                  
ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้จากทุกภาคส่วน  ตลอดจนคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อความสำเร็จต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อาศัยอำนาจตามความมาตรา 
54  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ กฎ กคศ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1   

 ปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ คือ ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นปัจจัยที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ต่อผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และความยั่งยืนขององค์กร และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กร
บรรลุผลสำเร็จ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในฐานะ
กลุ่มงานที่มีหน้าที่ ในการบริหารงานบุคคล  อาทิ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล สามารถดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บุคลกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 ส่วนนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานกับนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อให้ทราบบริบทในด้านต่าง ๆ ของทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนการดำเนนิงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล   
  การกำหนดแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นการกำหนดเพ่ือให้การ
ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ และตอบสนองต่อความสำเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน   ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๑  ความเชื่อมโยงของของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ   
                   แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการจัดทำและเชื่อมโยงความรู้ มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นในบริบท
ท่ีแตกต่างกัน และตอบสนองภารกิจได้ 

 

- พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
- พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการงานของสำนักงาน 
- เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 



 ๑.๒ มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1   กำหนดมิติและขอบเขตของนโยบายที่ครอบคลุมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ดังแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2 มิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 มิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามแผนภาพ ๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในมิติต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จะมุ่งเน้นการนำค่านิยมหลักขององค์กร (FIRST) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความตระหนักถึงค่านิยมสุจริต ข้อกำหนดทางจริยธรรมและวินัยขององค์กร  
 ทั้งนี ้ค่านิยมหลักขององค์กร (FIRST) ประกอบด้วย  
 (๑) Familiar  (บริการอย่างกัลยาณมิตร) 
 (2) Integrity (จิตตั้งมั่นในคุณธรรม)  
 (3) Responsibility (สำนักรับผิดชอบต่อหน้าที่) 
 (4) Service Mind (มีไมตรีให้บริการ) 
 (5) Teamwork (ทีมงานเครือข่ายคุณภาพ) 
 นอกจากนี้แล้ว การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ยุทธ 

ศาสตร ์

ที่ 3 
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มิติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล

1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

2
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล

3
ประสิทธิผล
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล

4 ความ
พร้อมรับผิด

5 คุณภาพ
ชีวิตและ

ความสมดุล



 คำอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”  ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การบริหารจัดการงาน
ด้านวิชาการ และทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญ และ
สมรรถนะสูง ความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และพร้อมปฏิบัติงานทั้งเชิงรับและเชิงรุกเน้นการสร้างและคิดค้นนวัตกรรมที่จะทำให้
ระบบบริหารจัดการงานขององค์กรมีรูปแบบใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย  ๔.๐  และการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการของ
องค์กรให้เทียบเท่าและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างช่องทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร  ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก โดยมี
เป้าประสงค์สำคัญเพ่ือเอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  (Best Practices)  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
และสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competence)  รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดข้ึน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานขององค์กร การพัฒนางานด้านวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศกับ
หน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ 
 เป้าประสงค์ 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการจัดทำและเชื่อมโยงองค์ความรู้ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
บริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรอ่ืนในบริบทที่แตกต่างกันไป และตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
 ระดับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 - หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมให้ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง 
ข้อมูลและองค์ความรู้ และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 - บุคลากรพร้อมเรียนรู้และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานมากยิ่งขึ้น  มีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 สำหรับมิติการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง  ๕  มิต ิ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 นำแนวทางจากมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   ตลอดจนเครื่องมือ
ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งสานักงาน ก.พ. กำหนดเป็นมิติสำหรับการประเมิน
ความสำเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 



 มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 มุ่งเน้นการกำหนดให้มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์   กำหนดให้มีการวางแผนและบริหารอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ  กำหนดให้มีแผนงาน  โครงการ  และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาและ
รักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง  กำหนดให้มีการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจน
แผนการสืบทอดตำแหน่ง และให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 
 มิติที ่๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มุ่งเน้นให้การดำเนินกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา 
ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง  เที่ยงตรง  ทันสมัย  และสามารถนำมา
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว   มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มากข้ึน  สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม สะท้อนผลิตภาพของ
บุคลากรและมีความคุ้มค่า 
 มิติที ่๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มุง่เน้นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ  มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความ 
พึงพอใจต่อนโยบาย  แผนงาน  โครงการและมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล  มุ่งเน้นให้มีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 มิติที ่๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มุ่งเน้นให้การดำเนินการและการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องคำนึงถึงหลักความ 
สามารถ ผลงานและหลักคุณธรรม การดำเนินการและการตัดสินใจต้องมีความโปร่งใสและพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
 มิติที ่๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 
 มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทุกระดับ มีการจัดสวัสดิการและ   
สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพของสำนักงานฯ ตลอดจนการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม ระบบงาน และบรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 
 ๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล 
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ นี ้ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของสำนักงานฯ กล่าวคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที ่๑๙/๒๕๖๑  
ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพัน 
และให้โอนข้าราชการและอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความประสงค์จะโอนไปยังสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 เปลี่ยนแปลงไป  ดังรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๓.๑ ข้อมูลอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลจำแนกตามประเภท 
 

ประเภท จำนวน 
1. ข้าราชการ 80 
2. ลูกจ้างประจำ 1 
3. พนักงานราชการ - 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 13 

รวม 94 
 
  ๑.๓.๒ ข้อมูลอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบงานในโรงเรียน 

ที ่
ส่วนงาน 

จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 
1 งานวิชาการ 21  
2 งานบริหารงานงบประมาณ 7  
3 งานบริหารงานบุคคล 7  
4 งานบริหารงานทั่วไป 30  
 รวม 65  

 
  ๑.๓.๓ ข้อมูลอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลจำแนกตามประเภทและระดับตำแหน่ง 
 

ประเภท / ระดับ จำนวน หมายเหตุ 

ประเภททางบริหาร   
     ผู้อำนวยการโรงเรียน 1  
     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1  
ประเภทข้าราชการครู   
      คร ูคศ. 4 1  
      คร ูคศ. 3 69  
      คร ูคศ. 2 2  
      คร ูคศ. 1 3  
       ครูผูช้่วย  3  
ประเภทงานสนับสนุน   
     ครูอัตราจ้าง 8  
     ธุรการโรงเรียน 1  
     นักการภารโรง 3  
      อ่ืนๆ 2  

รวม 94  
 



  ๑.๓.๔ ข้อมูลโครงสร้างอายุของทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงาน 
 

ช่วงอาย ุ

เพศหญิง 
 

เพศชาย 

รวม  

จำนวน 
 

จำนวน 

น้อยกว่า 24 ปี - - 0 
25 - 29 3 3 6 
30 - 34 1 3 4 
35 - 39 - - 0 
40 - 44 - - 0 
45 - 49 1 1 2 
50 - 54 - 2 2 
มากกว่า 55 ปี - - 0 

รวม 5 9 14 
 
 
 



ส่วนที ่๒ การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอการดำเนินการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ตามมิติการประเมินผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จำนวน ๕ มิต ิดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๒.๑ มิติที ่๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 

รายละเอียด การดำเนินการ 
มุ่งเน้นการกำหนดให้มีนโยบาย แผนงาน 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
สานักงาน กำหนดให้มีการวางแผนและ 
บริหารอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กำหนดให้มี 
แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ 
รักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 
กำหนดให้มีการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
ทุกระดับ ตลอดจนแผนการสืบทอด 
ตำแหน่ง และให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

๑. สำนักงานฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้โยงกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ มีความ
สอดคล้องกัน 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีแล้ว 
๓. สำนักงานได้บรรจุโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
บุคคลไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปีงบประมาณ 
 

 
  



 ๒.2 มิติที ่2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

รายละเอียด การดำเนินการ 
มุ่งเน้นให้การดำเนินกิจกรรมและ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ 
ถูกต้องและทันเวลา ระบบฐานข้อมูลด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถนำมา 
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ 
มากขึ้น สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม สะท้อน 
ผลิตภาพของบุคลากรและมีความคุ้มค่า 

๑. สำนักงานไดม้ีการควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานที่กลุ่ม
อำนวยการ เพียงจุดเดียว แต่แยกกลุ่ม เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้ทันเวลา 
๒. สำนักงานได้จัดทำ กลุ่มไลน์  “MK1 โปร่งใส” ของ
ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ทำให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัย 
นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว 
๔. ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ ผอ.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ได้ติดตามให้การดำเนินงานด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างถูกต้อง และทันเวลา 
อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานผลการ 
ดำเนินงานเป็นประจำ 
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มหาสารคาม เขต 1  ได้มี
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานที่สำคัญตลอด 
จนกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในคู่มือดังกล่าวเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 
  



 ๒.๓ มิติที ่๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

รายละเอียด การดำเนินการ 
มุ่งเน้นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่จำเป็นต่อการ 
บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อนโยบายแผนงาน โครงการและ
มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นให้มี
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

๑. สำนักงานมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐาน
การจัดการความรู้ โดยกำหนดกิจกรรมการเสริมสร้าง    
การเรียนรู้ของบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบรรจุ
เป็นโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี และ 
กำหนดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้กำหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามสายงานและระดับตำแหน่งเพ่ือเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล ตาม
นโยบาย ๔.๐ 
๓. สำนักงานมุ่งเน้นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มี 
ประสิทธิภาพ  กำหนดมาตรการ กลไก และระบบการ
บริหาร    ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

 
 
 
 
 
  



 ๒.๔ มิติที ่๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

รายละเอียด การดำเนินการ 
มุ่งเน้นให้การดำเนินการและการตัดสินใจ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง 
คำนึงถึงหลักความสามารถ ผลงานและหลัก 
คุณธรรม การดำเนินการและการตัดสินใจ 
ต้องมีความโปร่งใสและพร้อมรับการ 
ตรวจสอบ 

การดำเนินการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานตัดสินใจบนพ้ืนฐานของระเบียบต่าง ๆ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีคำนึงถึงหลักความสามารถ ผลงานและหลัก
คุณธรรม นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การร้องทุกข์และอุทธรณ์ โดยกรณีท่ีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้
อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของ   
สำนักงานฯ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเห็นว่าการ 
ลงโทษ ไม่เหมาะสมกับความผิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักความ 
โปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบ 

 
 
 ๒.๕ มิติที ่๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 
 

รายละเอียด การดำเนินการ 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรมี 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทุกระดับ 
มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความ 
สะดวกเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับความต้องการ 
และสภาพของสำนักงาน ตลอดจนการ 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม ระบบงาน และ 
บรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความ 
เหมาะสม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 กำหนดกิจกรรมการสัมมนาประจำปีไว้ในแผนปฏิบัติ 
การประจำปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพ่ือ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
ประจำปี และจัดให้มีกองทุนสวัสดิการของสำนักงานเพ่ือ
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ สงเคราะห์ อำนวยความสะดวก
ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานในการปฏิบัติงาน 
และการดำรงชีวิต โดยการจัดสวัสดิการนอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ได้รับจากเงินงบประมาณ ให้บริการหรือจัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่
สมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือความ
สามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกหรือระหว่าง 
สพป.มหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น 

  


